
 AMENDEMENT (artikel 33 RvO)
(Ieder lid kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen)

Van (naam raads l id  o f  
f rac t i e )

GroenLinks, D66, VVD en fractie Piket 

Aan De voorzitter

Onderwerp: Zienswijze concept RES (wensen en bedenkingen)

Datum raad in  openbare 
vergader ing b i jeen:

4 juni 2020

De fractie(s) van GroenLinks, D66, VVD en fractie Piket

stellen de raad voor het volgende amendement aan te nemen in afwijking van het 
voorstel van het College;

Overwegende dat:

De wensen en bedenkingen zoals voorgesteld door het college zijn besproken in de 
commissie DEB. 
In de commissie DEB is afgesproken dat een amendement wordt ingediend.

Concreet voorstel tot wijziging van de wensen en bedenkingen
(de aanpassingen zijn in het rood aangegeven)

1. De voor de Duin- en Bollenstreek kenmerkende (beschermde) bollengronden zijn voor

Teylingen van grote cultuurhistorische en economische waarde. Teylingen steunt de 
opgave zoals vastgelegd in het Energieakkoord Holland Rijnland en de Regionale 
Energiestrategie (RES) maar is niet van plan om duurzame opwekking, opslag of 
infrastructuur hiervoor te realiseren op deze beschermde Bollenvelden.

2. Teylingen vraagt provincie Zuid-Holland om helderheid te verschaffen over haar rol in 
het vervolgtraject richting de RES 1.0. Hierbij gaat het met name om haar bestuurlijke 
positie ten aanzien van haar coalitieakkoord en de belemmeringen die dit oplevert ten 
aanzien van de ruimtelijke inpassing van duurzame energieopwekking;  Wij vragen de 
provincie constructief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van de komende 
(concept) RESsen;

3. Teylingen vraagt Holland Rijnland om op korte termijn duidelijke kaders te schetsen ten 
aanzien van participatie en communicatie en de rol die zij hierin willen spelen; Teylingen 
ziet hierin graag ruimte voor co-creatie en mede-eigenaarschap opgenomen. Teylingen 
ziet ook graag dat in het traject van participatie de verbinding wordt gelegd met de 
onderwijs- en arbeidsmarkt.



4. Teylingen vraagt Holland Rijnland om een effectieve lobby vorm te geven voor 
aanvullende landelijke regelgeving met een helder instrumentarium dat essentieel is voor 
de volgende fase van het RES-proces, zoals maatregelen om te sturen op 
energiebesparing door zowel particulieren als woningbouwcorporaties;

5. Teylingen vraagt Holland Rijnland om de concurrentie tussen de verschillende 
ruimtevragers, zoals bijvoorbeeld mobiliteit, woningbouw, en de opwekking van 
duurzame energie in relatie tot het (cultuur-)landschap inzichtelijk te maken binnen de 
RES 1.0; Te overwegen is om hiervoor het instrument van de m.e.r. te gebruiken.

6. Teylingen vraagt Holland Rijnland om de kaarten horend bij de zoekgebieden of het 
referentiebeeld te herzien en te ontdoen van feitelijke onjuistheden, zoals bijvoorbeeld 
het plaatsen van zonnepanelen op een begraafplaats in de gemeente Katwijk;

7. Teylingen vraagt Holland Rijnland om in het proces richting de RES 1.0 inzichtelijk te

maken welk financieel instrumentarium er beschikbaar is, zowel vanuit de regio als 
hogere bestuurslagen, en inzichtelijk te maken hoe de beschikbaarheid van financiële 
middelen afweegt tegen de haalbaarheid en betaalbaarheid van voorgenomen ambities 
en doelstellingen in de RES;

8. Teylingen wil alle potentiele bronnen van duurzaam opgewekte energie openhouden, 
zo ook restwarmte uit het Rotterdamse havengebied. In die hoedanigheid ziet Teylingen 
in het vervolgproces richting de RES 1.0 dat a) zwart-op-wit komt dat aansluiting op 
eerste tranche voor restwarmte uit Rotterdam niet mogelijk is en b) indien dit het geval is 
Teylingen op een wachtlijst wordt geplaatst voor een eventuele tweede tranche.

 Wij vragen Holland Rijnland om eveneens snel aan de slag te gaan met onderzoek naar 
de mogelijkheden van opslag en infrastructuur van de nieuwe energiebronnen, plus de 
bijbehorende ruimtevraag hiervoor. Naast de reeds opgenomen opties, denken wij 
bijvoorbeeld aan het gebruik maken van Warmte Koude Opslag. Teylingen wil alle 
potentiele bronnen van duurzaam opgewekte energie openhouden, zo ook waterstof. 
Teylingen ziet graag een businesscase tussen waterstof en een warmtenet in Holland-
Rijnland zodat een weloverwogen afweging mogelijk is.

9. Teylingen vraagt Holland Rijnland daarnaast om actief te blijven lobbyen voor het 
aansluiten van zoveel mogelijk gemeenten aan een warmtenet dat gevoed wordt met 
restwarmte uit Rotterdam. In de RES 1.0 een alternatief op te nemen voor het geval 
restwarmte uit Rotterdam niet beschikbaar komt; 



10. Teylingen vraagt Holland Rijnland om het maken van afspraken over bronverdeling 
m.b.t. de warmtetransitie te begeleiden en snel in gang te zetten. Dit om een logische 
bronverdeling tot stand te brengen i.p.v. ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 
Hetgaat hier hoofdzakelijk om aquathermiebronnen, zoals de Ringvaart en de 
Kaagerplassen, en geothermiebronnen;

Wij vragen Holland Rijnland om bij de keuze voor geothermie aandacht te hebben voor:

a. de levensduur van geothermiebronnen in relatie tot de kosten. We geven de voorkeur 
aan hernieuwbare bronnen van energie.

b. de invloed van geothermie op het grondwater. De bollenteelt, waar onze regio 
wereldberoemd om is, is afhankelijk van een specifieke grondwaterstand. Elke mogelijke 
invloed moet goed worden onderzocht.

c. de invloed van geothermie op drinkwater. Vlakbij onze regio wordt drinkwater 
gewonnen. Elke mogelijke invloed hierop moet goed worden onderzocht.”

11. Teylingen ziet een belangrijke rol weggelegd voor energiecoöperaties als aanjager van 
duurzame en lokale initiatieven. In die hoedanigheid vragen wij Holland Rijnland om 
energiecoöperaties een duidelijke rol te geven in het vervolgtraject richting de RES 1.0;

12. Ook aquathermie wordt door Teylingen, met name door haar geografische ligging, 
alsinteressante potentiele duurzame energiebron gezien. Om die reden zien wij in de RES 
1.0 graag terug dat de Kaagerplassen, welk onderdeel zijn van Teylings grondgebied, 
aangemerkt worden als potentiele energiebron voor de gemeente Teylingen, waarbij 
rekening gehouden wordt met wensen en bedenkingen nummer 10.

13. Op dit moment heeft een consortium een exploratievergunning voor diepe 
geothermie voor o.a. in Teylingen in voorbereiding. De verwachting is dat dit consortium 
deze vergunning in april 2020 indient. Wanneer blijkt dat de vergunning verleend wordt 
en het consortium op termijn daadwerkelijk vruchtbare resultaten behaalt, dan zien wij 
de resultaten hiervan graag meegenomen worden in de RES 1.0

14. Onderzoek of het mogelijk is om zogenaamde ‘no-regret’ projecten reeds te starten 
vooruitlopend op de uitkomsten van het proces van de RES.

15  Teylingen vraagt Holland Rijnland om de biologische opties, zoals biomassa, aan te 
merken als  laatst mogelijke middel (alleen met certificatie en/of als kweekbos) om 
duurzame elektriciteit op te wekken. 

 



16  Gemeente Teylingen  maakt zich zorgen over de groeiende elektriciteitsvraag door o.a. 
de verduurzaming van de gebouwde omgeving, en de toenemende digitalisering,  nieuwe 
vormen van communicatie en elektrisch vervoer. Wij vragen Holland Rijnland dan ook om 
hier zicht op te houden in het proces naar de RES 1.0.

17. Teylingen erkent dat wind- en zonne-energie op dit moment de meest voor de hand 
liggende modaliteiten zijn voor de verduurzamingsopgave. Het is echter van groot belang 
dat alternatieve duurzame energiebronnen niet buiten beschouwing gelaten worden. 
Teylingen vraagt Holland Rijnland om alternatieve energiebronnen, zoals bijvoorbeeld 
waterstof, als volwaardige opties mee te nemen in de RES 1.0. 

Beslu i t  raad:
      stemmen voor
      stemmen tegen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 4 juni 2020

De griffier, De burgemeester,

Robert van Dijk Carla G.J. Breuer


